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Milí čitatelia,
Rozmaznaní a verím, že príjemne prekvapení tohtoročným
jesenným počasím, kedy dlhodobo doznievalo „babie leto“,sme sa
pomaly presunuli do posledného ročného obdobia.
Prvé nesmelé kryštáliky snehových vločiek nám až koncom
novembra pripomenuli, že prichádza zima. Čakajú nás zimné
a vianočné rituály – zháňanie a nakupovanie darčekov, pečenie
sladkých a slaných dobrôt, ale i upratovanie. Nezabudnuteľné,
spoločne strávené chvíle a zážitky v rodinnom kruhu a čaro Vianoc
však nezaistia prehýbajúce sa stoly, či nákladné dary. Je len na nás,
akú atmosféru a láskyplné ovzdušie dokážeme vytvoriť nielen pri
vyzdobenom vianočnom stromčeku.
Vianoce lásky a pokoja,
nech každú vašu bolesť zahoja.
V kruhu najbližších tešte sa spolu,
až budete sadať k štedrému stolu.
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Aj v tomto čísle vám prinášame najaktuálnejšie informácie
z diania v našej obci, príhovor končiaceho starostu p. Jozefa
Majzlana i výsledky novembrových komunálnych volieb, na základe
ktorých zasadne na starostovskú stoličku Ing. Róbert Mikulášik,
ktorému v jeho novej funkcii želáme veľa úspechov, pozitívnej
energie k plneniu svojich vízií a ústretovosť zo strany občanov.
Prajem vám príjemné čítanie s obľúbeným nápojom v ruke
v kruhu najbližších.
Mgr. Jolana Majzlanová

Jozef Majzlan - starosta obce

sťa

využívam toto posledné tohtoročné číslo našich obecných novín,
aby som vás ako starosta obce pozdravil a prihovoril sa k vám
naposledy.
Je tomu týždeň, čo aj v našej obci prebehli komunálne voľby,
v ktorých sme si zvolili nového starostu a nových poslancov
obecného zastupiteľstva. Ja som sa po 20-tich rokoch
starostovania rozhodol neuchádzať sa už o túto zodpovednú
funkciu. Jednak z dôvodu určitej psychickej únavy, ale aj s čím
ďalej väčšej náročnosti výkonu tejto zodpovednej funkcie.
Nadobudol som presvedčenie, že po toľkých rokoch sa už žiada
zmena. Mám veľkú radosť z vysokej účasti vo voľbách a tiež aj
z toho, že sme zvolili do samosprávy našej obce nových mladých
ľudí. Touto cestou im chcem popriať mnoho zdravia, múdrosti
pri rozhodovaní, a to nadšenie, ktoré majú dnes, nech ich
neopustí po celé štyri roky.
Pri výkone funkcie starostu obce som sa dostal do rôznych
situácií, kde som nemohol vyhovieť všetkým. Preto, ak má niekto
pocit, že som mu svojím konaním nejakým spôsobom ublížil,
prosím o prepáčenie a odpustenie. Nikdy som nekonal
s úmyslom niekomu ublížiť alebo poškodiť .
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Vážení spoluobčania,

S nastávajúcimi vianočnými sviatkami, prajem vám radostné
a požehnané vianoce, všetko dobré do nového roku
a aby sme sa ešte dlho stretávali v našej obci a dobre sa znášali,
ako spokojní občania.
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Slovo na rozlúčku

FO Pravenec
vás pozýva na tradičnú

Štefanskú zábavu
26. decembra 2010 o 19.00 hod

Možnosť rezervácie a zakúpenia vstupeniek:
kolónia: p. Július Gebrlín (bistro)
dedina: p. Jana Kmeťová (OcÚ)
p. Jozef Brecko (veľkosklad)

Čaká vás bohatá tombola a poľovnícky guláš.
DJ Roman Barényi

vstupné: 2,50€

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré starosta obce zvolal
na 21.10.2010 bolo jediné zasadnutie, ktoré sa konalo od vydania
posledného čísla našich obecných novín. Zasadnutie sa konalo
v kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia. Prítomných
bolo päť zo siedmich poslancov obecného zastupiteľstva. Za
predsedu návrhovej komisie bola zvolená Ing. Helena
Husáriková, za členov Peter Kobela a Dušan Lacena. Program
rokovania obecného zastupiteľstva bol nasledovný:
1.
Otvorenie
2.
Informácia o plnení uznesení z predošlých zasadnutí OZ
3.
Prejednanie a schválenie dodatku č. 2 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 4/2005 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
4.
Odpredaj časti obecného pozemku podľa
predloženého geometrického plánu žiadateľovi Karolovi
Kmeťovi, Pravenec 180
5.
Rôzne
6.
Diskusia
7.
Prijatie uznesenia
8.
Ukončenie
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie č. 5/2010
v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Pravenci
A. BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu o plnení uznesení z predošlých zasadnutí OZ.
Starosta obce v rámci druhého bodu programu rokovania
obecného zastupiteľstva podal správu o plnení uznesení,
o činnosti obecného úradu a o dianí v obci.
Uviedol, že:
- uznesenie z posledného zasadnutia OZ bolo splnené okrem
časti E, kde bolo uložené obecnej rade prejednať na najbližšom
zasadnutí návrh opatrení z kontrol hlavného kontrolóra obce
a zaujať k nim stanovisko; uznesenie sa nepodarilo splniť
z časových dôvodov, nakoľko v mesiaci august a september bolo
potrebné odstraňovať nedostatky zistené inšpektorom pri
kontrole nakladania s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom v obci. Správa hlavného kontrolóra obce
bola odkonzultovaná s právnikom a boli prijaté príslušné
opatrenia.
- dom smútku - kolónia – stavba je v štádiu dokončovania hrubej
stavby, dokončuje sa strecha, sú naťahané elektrické rozvody,
najbližšie je naplánovaná vodoinštalácia. Dnes mali pracovníci
spoločnosti Slovaktual montovať okná a dvere a stavba bude
uzavretá. Z dôvodu nepriaznivého počasia je časový sklz jeden
mesiac. Zo stavby boli odcudzené 2 kusy hranolov, bolo preto
potrebné vykonať opatrenia, aby sa zabránilo podobným
situáciám.
- zastávka na kolónii – na návrh Slovenskej správy ciest sa
uskutočnila porada, za účasti projektanta, kde bolo
konštatované, že súčasný stav je nevyhovujúci, ale nové riešenie
nemôže byť v rozpore s platnými normami. Keďže tieto normy
nie je možné dodržať z priestorových dôvodov, bolo nám
odporučené žiadať výnimky z technických noriem na
ministerstve dopravy.
- obecný úrad sa zaoberal prípravou referenda a v súčasnosti sa
už zaoberá prípravou komunálnych volieb
- do konca roka bude zvolané ešte jedno zasadnutie obecného
zastupiteľstva, na ktorom sa schváli rozpočet na budúci rok
a príslušné všeobecne záväzné nariadenia.
- po zvolení nového starostu bude potrebné vykonať za jeho

prítomnosti fyzickú inventarizáciu majetku obce.
B. SCHVAĽUJE:
1. Dodatok č. 2 k VZN obce Pravenec č. 4/2005 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Zamestnanec obce na úseku odpadového hospodárstva
predložil obecnému zastupiteľstvu návrh dodatku k všeobecne
záväznému nariadeniu obce o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom. Uviedol, že potreba
prijať uvedený dodatok vyplynula z kontroly SIŽP, ktorá pri
kontrole zistila, že teraz platné nariadenie neupravuje spôsob
nakladania s papierom a elektroodpadom. Uvedeným dodatkom
sa zaviedla do nariadenia úprava nakladania s papierom
a elektroodpadom a taktiež sa podrobnejšie upravilo nakladanie
s vyseparovanými zložkami komunálnych odpadov. Návrh
dodatku bol vyvesený zákonom predpísaným spôsobom na
úradnej tabuli a počas 10-dňovej lehoty neboli k nemu vznesené
zo strany občanov žiadne pripomienky.
2. Na základe žiadosti Karola Kmeťa, bytom Pravenec 180
a geometrického plánu č. 225/2010 predaj pozemkov:
a) diel č. 1 – 15 m2 od parc. č. 44/1
b) diel č. 2 – 13 m2 od parc. č. 61/1
c) diel č. 4 – 102 m2 od parc. č. 230/26
o celkovej výmere 130 m2, za cenu 2 €/m2, ktoré spolu s dielom
č. 3 o výmere 150 m2, tvoria parc. č. 62/3 o výmere 280 m2.
Obecné zastupiteľstvo schválilo p. Kmeťovi odpredaj pozemku
v súlade s predbežným súhlasom na odpredaj, ktorý obecné
zastupiteľstvo schválilo na predchádzajúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
3. Na základe „Oznámenia o plnení školskej dochádzky“
príspevok vo výške 50 eur pre Špeciálnu základnú školu
internátnu, Úzka č. 2, Prievidza.
C. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu v Pravenci:
a) pripraviť do budúceho zasadnutia OZ návrh rozpočtu obce na
rok 2011
b) pripraviť návrh VZN na daň z nehnuteľností na rok 2011
c) pripraviť návrh VZN na daň za psa na rok 2011
d) pripraviť do budúceho zasadnutia OZ návrh zámennej zmluvy
s p. Jánom Kozárom o zámene pozemkov.
D. MENÍ:
1. Uznesenie č. 3/2010 B 4 zo dňa 17.6.2010 takto:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe nového
geometrického plánu č. 208-165/2010 odpredaj pozemku parc.
č. 1248/66 o výmere 144 m2. Ostatné ustanovenia ostávajú
v pôvodnom znení.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 15.
decembra 2010. Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva,
na ktorom novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva zložia zákonom predpísaný sľub sa
uskutoční dňa 27.12.2010. Čas a miesto zasadnutia bude
občanom včas oznámené.
Ing. Róbert Mikulášik

Komunálne voľby 2010
27. decembra 2010 aj obyvatelia našej obce rozhodovali v komunálnych voľbách o novom starostovi obce a o poslancoch obecného
zastupiteľstva pre nadchádzajúce volebné obdobie 2010 – 2014. Kandidátov na starostu obce bolo šesť, na poslancov obecného
zastupiteľstva šestnásť. V obci bol vytvorený jeden volebný obvod, v ktorom sa volilo sedem poslancov. V obci bol zriadený jeden
volebný okrsok. Hlasovacia miestnosť sa nachádzala v malej sále obecného domu. Nad voľbami dohliadala päťčlenná okrsková
volebná komisia, ktorá zároveň plnila aj funkciu miestnej volebnej komisie. Predsedníčkou bola pani Mária Šimková, zapisovateľkou
už tradične, pani Jana Kmeťová. Obyvatelia obce mohli odovzdať hlas svojim kandidátom od 7.00 hod. do 20.00 hod.
Výsledky komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010 v obci Pravenec
Za starostu obce bol zvolený:
Meno a priezvisko
Ing. Róbert Mikulášik

počet hlasov
303

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Meno a priezvisko
1. Marián Kmeťko
2. Ing. František Wesserle
3. Ivan Petrík
4. Martin Jánošík
5. Ing. Helena Husáriková
6. Oto Richter
7. Jozef Brecko

počet hlasov
337
327
290
281
267
262
259

Z celkového počtu voličov 1060 sa zúčastnilo volieb 689 voličov, to je 65 %.
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za starostu obce:
Meno a priezvisko
Ing. Helena Husáriková
Ing. Marian Dvorský
Štefan Uhliar
Július Gebrlín
Dušan Lacena

Náhradníci na poslancov obecného zastupiteľstva:

počet hlasov
142
130
44
38
21

Október – mesiac úcty k starším
Vysoký vek tají múdrosť života.
Bielučký vlas skrýva dávne starosti.
Útrapy do tváre vpísal čas.
Len srdce je ešte mladé a dobré,
štedro rozdáva lásku
a nerado o priazeň žobre.
Takí sú naši starí otcovia a staré mamy.
Ľudský život je ako jeden román. Bezstarostné detstvo, ktoré aj
keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. A
potom detstvo detí. Úzkosti a trápenia z detskej slzičky a v srdci
ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, tá neha, keď sa
dieťa s dôverou k nám pritúli. V mysli sa roja myšlienky na všetko.
Minú sa roky uprostred starostí a radostí. Až jedného dňa zaklope
staroba. Roky usilovnej práce oťaželi na strome života ako
dozreté ovocie. Tí, ktorým ste venovali svoj život i prácu, vám
dnes ďakujú . Jednoducho za to, že tam, kde ste, trvá náš domov.
Aj keď máte už právo oddýchnuť si ,svoj rytmus života ste
nezmenili. Nezaháľate, venujete sa činnostiam, ktoré vás
zaujímajú. Niektorí vo svojich dielničkách, okolo domu

Meno a priezvisko
1. Jozef Majzlan
2. Nadežda Hanusková
3. Ivan Klimant
4. Lenka Kmeťová
5. Dušan Lacena
6. Ivan Dorotík
7. Július Gebrlín
8. Peter Oboňa
9. Mgr. Roman Mik

počet hlasov
246
222
222
219
207
186
184
148
134

Jana Kmeťová

a v záhradkách, aby bolo dosť pre vnukov aj ostatných. Sme vám
vďační, pretože potrebujeme vaše ruky, vaše rady. Pod šedinami
sa skrývajú skúsenosti, ktoré inde nenájdeme. Dovoľte nám, aby
sme sa vám pri tejto príležitosti poďakovali za všetko dobré, čo v
nás je. Za pracovitosť vašich mozoľnatých dlaní, vynachádzavosť
vášho umu, za láskavosť vo vašich srdciach. Prajeme vám, aby
jeseň vášho života bola pokojná, naplnená nielen tichou
radosťou spomienok, ale i trvalou prítomnosťou vašich blízkych.

Ing.Helena Husáriková

Jeseň pani bohatá ...
Pod týmto názvom sa v dňoch 23. –
25.10.2010 konala po druhýkrát výstava
ovocia, zeleniny a kvetov v priestoroch
Obecného domu v Pravenci, ktorú
zorganizoval Klub dôchodcov Pravenec –
dedina. Výstava napriek nepriazni počasia,
ktoré bolo počas celého roka a neprialo
našim záhradkám, bola nad očakávanie
pestrá.
Z ovocia bolo prezentovaných viac odrôd
jabĺk, hrušiek, orechov
a hrozna.
Zo zeleniny sme mohli
vidieť koreňovú zeleninu,
rôzne druhy kapusty,
uhoriek a bobuľových
plodov.
Dominantné boli tekvice,
ktoré boli rozmanitých
tvarov a veľkosti, od malých
až po obrovské, vážili cca 40
kg. Zaujímavé boli rôzne
anomálie v tvaroch zeleniny,

Stretnutie s jubilantmi

ktoré vytvorila príroda. Nad výstavou držal stráž strašiak Fero na
dobovom voze – „rebriniaku“.
Výstava
bola
obohatená
o zbierky starých fotograﬁí zo
života našej obce. Tu sme sa
mohli dozvedieť, že v minulosti
dobre fungoval hasičský zbor,
ochotnícke divadlo, futbal,
hádzaná,
a
že
máme
významného
rodáka
vdp.
arcidekana Antona Kmeťa, ktorý
bol kňazom, jazykovedcom
a prekladateľom. Venoval sa
ochotníckemu divadlu, prednášal
v miestnych odboroch Matice slovenskej, venoval sa
literatúre. Šíril osvetu nielen cirkevnú, ale aj svetskú,
ale tak, aby jedno nevylučovalo druhé. Zo
slovanského literárneho sveta si obľúbil literatúru
slovinskú, z nej prekladal prózu i poéziu. Dožil sa
úctyhodného veku 98 rokov a je pochovaný na
miestnom cintoríne.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili, že výstava
mohla byť zrealizovaná a zároveň ďakujeme
návštevníkom, ktorí si prišli pozrieť našu výstavu a tým
nás povzbudili do ďalšieho ročníka.
KD Pravenec - dedina

8. októbra 2010 na posedenie prijalo pozvanie z 298
dôchodcov, celkovo 115. Po kultúrnom programe, ktorý
pripravili nielen členovia sociálnej komisie, ale nemalou
mierou k nemu prispeli aj samotní pozvaní dôchodcovia –
členovia speváckeho súboru pod vedením p. Mgr. Viery
Vrbinčíkovej z časti dedina a členovia klubu dôchodcov v
časti kolónia, sa rozprúdila zábava.
Poďakovanie patrí členom sociálnej
komisie p. Lýdii Majzlanovej,p. Marte
Pekárovej, p. Ivete Šovčíkovej a p. Jozefovi
Kmeťovi, p. starostovi Jozefovi Majzlanovi,
recitátorke Emke Kmeťkovej a DJ–ovi
Urbanovi Obertovi.
Ing. Helena Husáriková

ZPOZ - 50. výročie sobáša
Blaise Pascal: “V láske znamená mlčanie viac ako slová”
10. novembra 2010 sa v malej sále Obecného úradu v Pravenci
konal zápis jubilujúcich zlatých sobášov. Svojou prítomnosťou
a podpismi do pamätnej knihy si svoj manželský sľub
pripomenuli a znova potvrdili manželské páry:
Eckardt Július a Rozália
Gebrlín Július a Brigita
Majzlan Vincent a Darina
Petrík František a Anežka
Šovčík Milan a Alžbeta
O bohatý kultúrny program,občerstvenie a dobrú náladu
sa postarali nielen členovia ZPOZ-u, ale aj členky
speváckych súborov z oboch častí dediny.
Jubilujúcim manželským párom želáme ešte veľa
šťastných a pokojných rokov manželského spolunažívania.

za ZPOZ Jolana Majzlanová

Kultúrno-spoločenské stredisko v roku 2010
Kultúrno-spoločenské stredisko v Pravenci v časti kolónia sa na
začiatku svojej prevádzky len ťažko dostávalo do povedomia
občanov. V súčasnosti je spôsob jeho využitia bohatý a
rôznorodý . Aj v budúcom období sa dá predpokladať, že tento
trend potrvá.
Za všetko ostatné hovoria čísla:
Klub dôchodcov
Fitness centrum
Klub kresťanských seniorov
Obecné zastupiteľstvo
Domové schôdze
Cyklistické preteky
Tenisový oddiel
Predvolebné mítingy
Rodinné oslavy a kary

detského oblečenia, koláčová výstava, pripravovaná vianočná
výstava, plánované Silvestrovské posedenie, fungujúca knižnica
a v neposlednom rade stretnutia redakčnej rady.
Pani Lýdiu Majzlanovú, ktorá kultúrno-spoločenské stredisko
spravuje, veľmi teší, že takmer všetci zúčastnení boli s priestormi,
so službami a s vybavením strediska spokojní a taktiež verí, že aj
v budúcnosti budú tieto obecné priestory plne k dispozícii
občanom a obecný úrad ako ich správca bude pripravený
podporiť všetky organizované aj súkromné akcie.
Príspevok Lýdie Majzlanovej spracovala Klaudia Majzlanová

39 stretnutí
237 návštev
27 stretnutí
3 zasadnutia
5 stretnutí
2 podujatia
3 stretnutia
4 stretnutia
10 posedení

Vyhlasujeme súťaž

Najvydarenejšia zimná fotograﬁa
Svoje zábery nám posielajte na e-mail redakcie
pravencan@centrum.sk

Ďalej už bez čísel:
Členské schôdze politických strán, maškarný ples na ľade, burza

Tešíme sa na vašu účasť

Z našej knižnice
Znova tu máme chladné a zimné večery, ktoré sú nekonečné...
Každý ich trávime inak.
Niekto pri televízore, počítači a samozrejme pri dobrej knižke.
Odmalička rád čítam, a preto ma veľmi potešilo, keď som bol
vybraný do funkcie vedúceho miestnej knižnice. Táto práca ma
skutočne baví a mám radosť z toho, keď mi niekto z čitateľov
povie, že “túto knihu som si chcel prečítať” a ja ju mám v knižnici.
Nové knihy objednávam dvakrát do roka a snažím sa vyberať
väčšinou novinky nielen od zahraničných autorov, ale aj od
slovenských, ako napr. Dominik Dán,Táňa Keleová Vasilková,
Jozef Banáš, Boris Filan a pod. Výber knižných titulov je pestrý krimi, sci-ﬁ, náučné a nesmú chýbať romantické knihy. Chcel by
som vám predstaviť dve novinky roku 2010:
Piata hora - Paulo Coelho.
Vo svete bola označená ako „najočakávanejšia kniha roka“.
V mnohých štátoch sveta sa hneď po vydaní stala bestsellerom

a v rebríčkoch najpredávanejších kníh sa umiestnila na
popredných miestach.
Inšpirovaný krátkou pasážou z Biblie nám Paulo Coelho rozpráva
príbeh proroka Eliáša počas jeho exilu. Pokiaľ sme si strojcami
vlastného osudu? To je otázka, ktorú nám Piata hora adresuje
a núti nás, aby sme sami hľadali na ňu odpoveď.
Sľub - Táňa Keleová-Vasilková.
Dve priateľky. Alica, veterinárka, je šťastne vydatá, má dve deti a
prácu, ktorá ju teší. Iveta, novinárka, je slobodná a bezdetná.
Miluje svoju prácu, domček na kraji Bratislavy, výlety po Malých
Karpatoch. K svojmu šťastiu chlapa ani dieťa nepotrebuje, ako s
obľubou vravieva. Dve šťastné ženy. Cesty osudu sú však
nevyspytateľné...
V knižnici pracujem takmer rok, aj naďalej sa budem snažiť
o skvalitňovanie služieb čitateľom, ktorým zároveň prajem
príjemné vianočné sviatky a pozývam všetkých priateľov dobrej
knihy k návšteve našej knižnice.
Jozef Chodák

Anketa knižnice
Vážení čitatelia,
pri príležitosti zakupovania nových knižných titulov do obecnej knižnice vás prosím o vyplnenie krátkeho dotazníka. Uľahčíte tak
orientáciu pri výbere nových kníh, čo umožní zakúpiť literatúru, o ktorú máte záujem.
Vyplnený dotazník vhoďte do obecných schránok.
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Materská škôlka
Jeseň zaodela prírodu do krásnych farieb. Dozreli plody
v záhradách a na poliach. Toto všetko bolo témou výchovnovzdelávacej činnosti obsahového celku: „Jeseň, pani bohatá“,
ktorý bol zameraný na vnímanie konštantných rytmov prírody.
Deti hravou formou rozvíjali znalosti o počasí, sledovali
a porovnávali stromy, kríky, ochutnávali ovocie, zeleninu,
uvedomovali si význam vitamínov pre zdravie človeka. Zbierali
sme prírodniny, ktoré deti následne využili pri výtvarných
a pracovných činnostiach. Spolu s rodičmi sme v našej MŠ
vytvorli výstavu výrobkov z jesenných plodov. Boli to rôzne
zvieratká: medveď s košíkom, slimák z mrkvy, ryba, chobotnica,
ježkovia a lode.
Veľmi pekným podujatím bola jesenná besiedka.Na oslave
jesene sa deti prezentovali básňami, piesňami, scénkou.

Vianočné sviatky v obci
Do redakcie našich novín sme dostali príspevky Ing. Heleny
Mačuchovej, ktorá našim čitateľom dáva do pozornosti niektoré
z predvianočných aktivít Klubu kresťanských seniorov v Pravenci.
Adventno-vianočná výstava
Uvidíte: adventné vence, vyzdobené malé vianočné stromčeky,
betlehemy, vianočné výšivky, vianočné pečivo, fotodokumentáciu histórie koledovania detí s názvom “Betlehemské svetlo” a na
spestrenie aj živý betlehem.
Touto cestou Ing. Mačuhová pozýva k účasti na výstave všetkých
záujemcov.
16. ročník “Dobrej noviny”
V rámci tejto tradície budú deti koledovať v rodinách v oboch
častiach obce v nedeľu 26. decembra. Témou tohto ročníka je
”Kto tvorí s láskou, neničí”.
Každoročne putujú vykoledované ﬁnančné prostriedky na
pomoc deťom v Afrike, kde podporujú projekty v oblasti
zabezpečenia pitnej vody, štúdia detí, údržby studní, podpory
sirôt, vzdelávania dospelých, rozvoja slumov, dostavby, príp.
rekonštrukcie nemocníc a rehabilitačných centier.

Mamičky napiekli rôzne koláčiky a pani kuchárky pohostili deti
pečenými zemiakmi s maslom a čajom.
Veríme, že takýchto vydarených spoločných stretnutí rodičov
s deťmi zažijeme v tomto školskom roku viac.
Adela Kardošová- riaditeľka MŠ

Prejavte svoju solidaritu s deťmi v núdzi a otvorte svoje srdcia
pre potreby druhých aspoň tak ako pred rokom, kedy
koledujúce deti navštívili 101 rodín.
Betlehemské svetlo
Betllehemské svetlo do kostola v našej obci prinesú už tradične
skauti z Baziliky narodenia Pána v Betleheme, aby prinieslo do
rodín lásku, pokoj a šťastie. Možnosť preniesť si svetlo na svoj
štedrovečerný stôl budete mať na Štedrý deň v čase od 13.00 do
14.00 hod. z kostola alebo v čase od 9.00 do 17.00 hod.
z rodinného domu č. 342 v časti kolónia.

z podkladov Ing. Heleny Mačuhovej spracovala Klaudia Majzlanová

Tipy na darček
Vianočný darček v podobe knihy poteší mnohých z vás. Niektoré
tituly vám ponúkame.
Waris Dirieová, Cathleen Millerová: Púštny kvet - … somálska
modelka, ktorá našla v sebe silu zdôveriť sa so svojím osudom
a zverejnila svoj príbeh nomádskeho dievčaťa z púšte, ktoré
uniká pred krutými tradíciami svojho kmeňa a pretĺka sa životom
v cudzom prostredí, pričom ide za svojím cieľom cez všetky
prekážky.
Klaudia Majzlanová
Jednou z mojich obľúbených kníh je „Solaris“ od poľského
spisovateľa Stanislava Lema, ktorý sa vo svojej tvorbe zameriaval
predovšetkým na sci-ﬁ žáner. To, čo sa mi na tejto knihe páči
najviac, je skutočnosť, že aj napriek udalostiam odohrávajúcim sa
v ďalekej budúcnosti som mala pri čítaní celý čas pocit, akoby
všetko to vymyslené a neskutočné bolo v tej chvíli naozaj reálne
a možné. Tento príbeh má svoju ideu ukrytú medzi pútavo
písanými riadkami a drží človeka v napätí. Je to aj uvedomenie si
toho, že svet, ktorý okolo seba vnímame svojimi zmyslami nie je
jediný, v ktorom žijeme, pretože každú sekundu svojho bytia sme
aj súčasťou niečoho oveľa väčšieho.
Lenka Mondočková

Knihy od Paula Coelha pre mnohých predstavujú len zdĺhavé
listovanie si stránkami plných hlbších myšlienok, keďže dej
nestúpa práve závratnou rýchlosťou. No napriek tomu patrí
tento spisovateľ medzi mojich obľúbených autorov, aj pre knihu
„Veronika sa rozhodla zomrieť“. Od pohľadu na stereotyp
a dôvody, prečo si niekto chce siahnuť na život, až po pohľad na
spoločnosť, ktorá odstrkuje každého, kto je iný a núti všetkých
meniť sa na „kópie“ ostatných. Najviac sa mi páčil spôsob, akým
autor cez postavu doktora donútil Veroniku užívať si každý deň,
v ktorom môže otvoriť oči a žiť.
Iveta Pernišová
Z kníh pre hodnotnejší život doporučujem román kanadského
spisovateľa Williama Paula Younga „Chatrč“, ktorá ma nielen
oslovila, ale aj zapôsobila. Myšlienky obsiahnuté v tomto románe
nenásilnou formou ovplyvňujú vzťah k náboženskému
zmýšľaniu a k viere. Je to stretnutie zničeného a zlomeného
človeka s Bohom.
„...väčšina z nás má vlastný žiaľ, zničené sny a zlomené srdcia. Sú
to naše jedinečné straty, vlastné chatrče.“
Jolana Majzlanová

Výstava koláčov 2010
III. ročník výstavy koláčov, konaný 27. novembra 2010
v kultúrno-spoločenskom stredisku na kolónii
sa niesol v duchu predvianočnej nálady
a pečenia. Napriek tomu, že nasledoval hneď
týždeň po tradičných hodoch, kedy všetky
gazdinky vypekajú a chystajú slávnostné
tabule, sa na tomto ročníku zúčastnilo až 42
ochotných a šikovných nadšencov pečenia.
Niektorí neváhali a napiekli až dva, či dokonca
štyri druhy, za čo im touto cestou ešte raz
ďakujeme. Veľmi nás teší, že o výstavu prejavili v
hojnom počte záujem aj mladí ľudia. Nielen ako
návštevníci, ale aj ako tvorcovia dobrôt. V tejto
súvislosti nám nedá nespomenúť najmladšiu
účastníčku Lucku Hubinskú, ktorá sa nielen
zúčastnila výstavy, ale aj
v hodnotení
návštevníkov obsadila fantastické tretie miesto.
Na dobrotách si prišla pochutnať a ohodnotiť
ich viac ako stovka hostí. Veríme, že všetci, ktorí
sa prišli pozrieť a ochutnať, si aj takouto formou
oddýchli od bežných starostí a príjemne si
posedeli pri šálke kávy alebo čaju.
Keďže volebná komisia, ktorej členky tiež
napiekli niekoľko dobrôt, sa výstavy zúčastniť
nemohla, ochutnávka im bola doručená priamo
do volebnej miestnosti na spríjemnenie a osladenie si chvíľ čakania na voličov.
Organizátori súťaže - redakčná rada a miestna organizácia COOP Jednota
Pravenec sa už teraz tešia na IV. ročník tejto výstavy, ktorá sa stala peknou
tradíciou a tento ročník len potvrdil, že aj obľúbenou medzi občanmi našej obce.
Výsledky:
1. miesto - Parížska torta, Monika Hausnerová
4. miesto - Punčový rez, Vierka Čontofalská
2. miesto - Gaštanový koláč, Vlado Pekara
- Slávnostný karamelový rez, Gitka Kopecká
3. miesto - Cookies, Lucia Hubinská
5. miesto - Orechové rožky, Janka Polerecká
- Jablkový mrežovník, Božka Klimantová

Francúzska torta
Potrebujeme:
2 šľahačkové smotany 33% (250 ml!),
5 vajec, 1 čokoláda na varenie ( + 4 kocky
z druhej, ak chceme hustejší krém)
5 kopcovitých polievkových lyžíc (PL)
práškového cukru, 5 kopc. PL polohrubej
múky, 0,25 dcl oleja, trochu vlažnej
vody, 1/2 prášku do pečiva, 1 PL kakaa,
okrúhlu formu na korpus s vlnkovaným
okrajom, 1 Smeta Fix stužovač do šľahačky
Postup: rúru predhrejeme na 200 stupňov, vymastíme
formu tukom a vysypeme múkou, preosejeme múku aj cukor na
korpus
Korpus: žĺtka s cukrom vymiešame šľahačom do penista,
zašľaháme múku s práškom do pečiva, počas toho prilejeme časť

Cookies
Potrebujeme: 170 g masla, 100 g hnedého cukru, 100 g
kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, 300 g hladkej múky,
2 vajcia, 1/2 prášku do pečiva, 2 PL mlieka, 320 g horkej čokolády.
Postup: Rúru predhrejeme na 170 °C. Maslo vymiešame
s hnedým, kryštálovým a vanilkovým cukrom, pridáme vajcia,
mlieko a múku zmiešanú s práškom do pečiva.
Čokoládu nakrájame na kúsky a 2/3 z nej pridáme do cesta.

Jolana Bobocká

oleja a vody, pridáme kakao, ak je cesto suché, znova trochu olej
a voda. Vyšľaháme z bielkov tuhý sneh a po častiach opatrne
zapracujeme do cesta. Vylejeme rovnomerne do formy,
dáme piecť na asi 45 min. do rúry. Po 25 min.
stiahneme teplotu na 180 stupňov.
Krém: šľahačku dáme variť, keď začne vrieť za
stáleho miešania pridáme polámanú čokoládu, asi
3 min. miešame kým nezačne krém tuhnúť,
odstavíme a necháme chladnúť
Upečený korpus vyberieme, po chvíli vyklopíme, krém
premiešame a na vrch torty od stredu rozlievame
pomaličky vlažný krém. Dáme stuhnúť do chladničky,
najlepšie do druhého dňa.
Pred podávaním vyšľaháme celú šľahačku so stužovačom,
ozdobíme celý povrch, na záver nastrúhame navrch čokoládu.
Monika Hausnerová

Plech vyložíme papierom na
pečenie a položíme naň guľky
cesta asi 5 cm od seba. Povrch
guliek mierne roztlačíme
a vtlačíme do nich zvyšné
kúsky čokolády.
Dáme piecť na 11 minút.
Z plechu ich vyberajte po
vychladnutí.
Lucia Hubinská

Vianoce na Hornej Nitre
Medzi najčastejšie predvianočné zvyky, ktoré sa na Hornej Nitre
zachovali, bolo trasenie plotov, liatie olova
a siatie ľanu okolo klátu na rúbanie dreva.
Takto si vydajachtivé dievčatá chceli
pričarovať ženíchov.
Počas ondrejskej noci chodili triasť ploty.
Pritom si hovorili riekanku: “Plote, plote,
trasiem ťa, svätý Ondrej prosím ťa, daj mi
znať, kedy sa mám vydať”. Potom čakali,
z ktorej strany a koľkokrát zašteká pes.
Podľa toho zisťovali, na ktorej strane býva
ich ženích a za koľko rokov sa vydajú.
Potom za asistencie starších skúsených
žien liali cez očko kľúča roztopené olovo
do studenej vody. Podľa toho, čo sa im z olova vytvorilo, na
základe určitých znakov, tvaru či postavy, hádali, akú profesiu

bude mať ich budúci muž. Ak sa olovo podobalo na koleso, tak
by to mal byť mlynár alebo kolár, ak na sekeru horár alebo tesár,
ak na koňa tak husár či gazda a podobne.
Podobné ondrejské zvyky sú známe aj
z iných regiónov, ale na Hornej Nitre na
Ondreja bolo zvláštnosťou aj siatie
ľanového semiačka okolo klátu na
rúbanie dreva (nátoň). Dievčatá to robili
samostatne a tajne, aby ich nikto
nevidel. Do drevárne totiž zvyčajne
chodievali iba muži. Preto museli
vystihnúť vhodnú chvíľu. Trikrát obišli
klát a roztrúsili okolo neho drobné
ľanové semiačko. Pritom odriekavali:
“Sejem ľanové semä okolo nátoňa,
povedzže mi Ondrejko, ktorého budem
muža mať, s ktorým mužom budem spať. Nesejem ho, aby vyšlo,
ale aby moje potešenie ku mne prišlo”.
Ing. Marian Dvorský

Tenisové okienko
Rok 2010 nebol veľmi priaznivý pre tenisový šport, bol upršaný,
chladný. Tenisový oddiel svoje akcie ukončil v náročných
podmienkach.
V krátkosti zhodnotím prácu oddielu za rok 2010:
Tenisové družstvo - kolónia v extralige
3. miesto
Tenisové družstvo - dedina v 3. lige
4. miesto
Klimantová Andrea skončila na 3. mieste v ženskej lige v našom
okrese.
Žiaci hrali svoj turnaj “O pohár našich nádejí” - kategóriu mladších
žiakov vyhral Strečanský Matúš, u starších žiakov sa stal víťazom
Obert Peter. Celkovým víťazom a superpohár získal Strečanský
Matúš. Gratulujeme!
O pohár “Márna snaha” - ﬁnále: Lacena Dušan - Krč Marian, po
ťažkom 2-hodinovom boji zvíťazil Dušan Lacena, ktorý po
7. rokoch oprášil tenisovú raketu a celý turnaj vyhral. O “Pohár
starostu obce” bolo ﬁnále: Majzlan L. - Ivančík L., za chladného
počasia svoje vlaňajšie víťazstvo obhájil Ivančík Ľubomír.
Záver sezóny už tradične patril turnaju vo štvorhrách. Za
slnečného , ale chladného počasia sa turnaja zúčastnilo 10 dvojíc.
Finále sa odohrávalo pri umelom osvetlení a stretli sa v ňom

dvojice Vall Ľubomír s Klimantovou Andreou a Kucherka K.
s Majzlanom D.. Prvenstvo obhájila najmladšia dvojica Kucherka,
Majzlan. Po skončení posledného turnaja bola vyhodnotená celá
tenisová sezóna 2010. Víťazom boli odovzdané poháre a pekné
vecné ceny. Posedenie pokračovalo pre chladné počasie v klube
pri dobrom guláši a pivku.
Čas rýchlo beží, je tu zima, tenis ustúpil do pozadia, nastal čas na
prípravu zimnej sezóny. tenisový oddiel sa ani cez zimu neukladá
na zimný spánok, ale už 30-tu sezónu pripravuje pre našich
občanov prírodné klzisko. Postavili sa mantinely, namaľovali sa,
pohrabalo sa lístie, upravilo okolie, za čo všetkým zúčastneným
ďakujem. Mrzí ma len jedno, že naša mládež stále len čaká, pokiaľ
bude všetko hotové a potom bez hanby vykorčuľuje na ľad. Keď
už majú “dôvody” nezúčastňovať sa brigád, aspoň nech neničia
obecný majetok, ktorý slúži našim občanom.
Tenisový oddiel má pripravený aj cez zimu bohatý kultúrny
program, ktorého naplnenie bude záležať aj od počasia. A na
záver chcem všetkým športovcom, občanom našej obce zaželať
pokojné a šťastné Vianoce, veľa zdravia a úspechov v novom roku
2010.

Narodení

Zosnulí

Peter Klimant

Barošová Petra
8.7.2010
Nagyová Karolína
21.8.2010

Kmeťová Eva
Mercek Róbert
Vrbinčík Milan

vo veku 66 rokov
vo veku 23 rokov
vo veku 67 rokov
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